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садржај предмета 
циљ:  Циљ курса је упознавање са интегралним приступом анализи територије у конкретном економском, 

институционалном и културном оквиру. Интегрални приступ подразумева да се у процесу анализе и 

разумевања територије разматрају различити: (а)  аспекти (одрживог) развоја (економски, еколошки, 

друштвени и културни), и теме (проблеми) развоја територије, (б) просторнинивои / обухвати и 

међусобне релације различитих делова / типова територије (изграђене и природне средине), (в) типови 

инструмената управљања / планирања развојa, (г) нивои управе и њихове организације,(ђ) механизми и 

типови извора финансирања развоја, (е) актера (приватни, јавни, цивилни) и њихове улоге / интереси / 

иницијативе и међусобне релације на конкретној територији. 
 

теоријска и 

практична 

настава: 

 Предмет Интегрална анализа територије упознаје студенте са системом планирања у Србији, актуелним 

политикама просторног развоја и начинима доношења одлука у домену изградње. Тежиште је на 

разумевању институционалног и организационог оквира планске интервенције у условима конфликтних 

циљева развоја пост-социјалистичке транзиције. Студенти се усмеравају на конкретно подручје – 

проблем кроз чију анализу савладавају основне вештине истраживања. Тема задатка се везује за 

актуелна питања од стручног и теоријског интереса.  

Тема: ЛОКАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА НА ПРИМЕРУ ПАРКА ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА 

метод 

извођења 

наставе: 

 Рад у студију се одвија у виду континуиране интеракције са студентима, јавна излагања студената, 

дискусије, кратке задатке, рад на елаборату. Од студената се очекује да се за сваки час припремају и 

активно учествују у настави. У настави гостују по позиву релевантни експерти и представници 

најзначајнијих актера од значаја за територију и тему. Ради прикупљања података у функцији 

разумевања територије планиран је и њен обилазак. 
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исходи 

предмета: 

 По завршетку курса студенти ће бити оспособљени за: 

• Препознавање различитих професионалних улога у пракси планирања и управљања 

просторним (урбаних/руралних/неизграђених подручја) развојем и различитим 

облицима јавне интервенције, 

• Разматрање и критичку анализу различитих инструмената планирања и управљања 

просторним развојем са циљем континуалног унапређења праксе, 

• Идентификацију различитих интереса који се испољавају у процесу изградње   

• Разумевање главних трендова у просторном развоју као што су (де)централизација, 

(не)равномеран развој, просторна фрагментација, просторна и друштвена 

(ра)слојевитост, економска трансформација, климатске промене, деградација 

животне средице, нови модели управљања градовима и стручног деловања, итд. 

• Издвајање просторних проблема и сагледавање његових кључних аспеката на које се 

може деловати различитим мерама; критички процене прошле, садашње и будуће 

предлоге за решавање проблема, 

• Разумевање основне имликације акција које су неопходне за ефективну промену 

облика деловања и изградњу капацитета, 

• Даље развијање својих способности и капацитета у интердисциплинарном деловању у 

пракси. 

оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

колоквијум 1  15  елаборат  60 

колоквијум 2  15     

активност на часу  10     

       

критеријуми 

оцењивања: 

 Редовно и активно учешће у настави, Јасно показано разумевање задатка, 

Свеобухватност истраживања, Систематичност у прикупљању података, Аналитичност у 

обради прикупљеног материјала, Истраживачка радозналост и креативност, Уређеност у 

приказу информација, Учешће у тимском раду. 
 

  



 

термински план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1  02.10. 

05.10. 

 1.фаза:  Разумевање теме. 

Идентификација, анализа и избор примарних и секундарних извора о теми (релевантни теоријски 

радови и национални и међународни развојни документи-агенде). 

2  09.10. 

12.10. 

 1.фаза: Разумевање теме. 

Концепт  и индикатори одрживог развоја заштићених територија. 

3  16.10.  2а. фаза: Анализа и оцена квалитета простора. 

Прелиминарно упознавање локације. Обилазак терена и прикупљање основних података о 

природним системима, физичким структурама, квалитету животне 

средине, активностима, корисницима простора и томе сл. 

4  23.10. 

26.10. 

 2а. фаза: Анализа и оценаквалитета простора.  

Презентација и дискусија прикупљених података са терена. 

5  30.10. 

02.11. 

 2б. фаза: Анализа регулаторног оквира. 

Преглед актуелне регулативе и докумената јавних политика у Србији на националном и локалном 

нивоу (закони,подзаконска акта, стратегије, планови, статути, одлуке, исл.) у функцији управљања 

развојем предметне територије.  

6  06.11. 

09.11. 

 2в. фаза: Анализа институционалног оквира управљања.  

Упознавање са различитим нивоима управљања и разумевање релација институција и њихових 

надлежности над предметном територијом. 

7  13.11. 

16.11. 

 2г. фаза: Анализа актера, њихових активности и покренутих иницијатива. 

Идентификација различитих актера и анализа њихових интереса, циљева, међусобних релација, 

начина деловања и учествовања у развоју територије.  

8  20.11. 

23.11. 

 3а. фаза: Информациона основа за разумевање територије. 

Обрада и приказ података прикупљених у оквиру фаза 1и 2.                                                         [1. 

КОЛОКВИЈУМ] 

9  27.11. 

30.11. 

 3б. фаза: Разумевање територије. 

Интегрална анализа прикупљених података и идентификација кључних проблема и потенцијала за 

развој територије. 

10  04.12. 

07.12. 

 4а. фаза: Ка одрживом развоју територије. 

Визија, принципи и циљеви одрживог развоја предметне територије. 

11  11.12. 

14.12. 

 4б. фаза: Искуства и примери.  

Избор и анализа примера (добре и лоше)праксе суочавања са сличним развојним проблемима / 

коришћења потенцијала за развој. Процена адекватности и учење од њих. 

12  18.12. 

21.12. 

 4в. фаза: Препоруке за одрживи развој територије. 

На основу налаза интегралне анализе територије, циљева развоја и анализе искустава и адекватних 

пракси формулисати сет препорука за одрживи развој предметне територије.  

13  25.12. 

28.12. 

 4г. фаза: Препоруке за одрживи развој територије.  

Интеграција и приказ резултата фаза 3 и 4. Детаљнија разрада препоруке/групе препорука по избору.  

[2. КОЛОКВИЈУМ] 

14  04.01.  Фаза 6. Рад на финалном елаборату. 
 

    

 

 

  




